QUADRO DE OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS PARA 2021/2 - PPG INFECTOLOGIA E MEDICINA TROPICAL
DISCIPLINA

TÓPICOS ESPECIAIS EM
INFECTOLOGIA E MEDICINA
TROPICAL II - Bases da
Imunologia
Dra. Ana Thereza Chaves, Dra.
Grasiele de Sousa Vieira Tavares
e Prof. Eduardo Antonio F.
Coelho

CÓDIGO

OBSERVAÇÕES/
PRÉREQUISITOS

CLM879
(turma A)

2

CLM879 - TÓPICOS
ESPECIAIS EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE: INFECTOLOGIA E
MEDICINA TROPICAL II:
CLM879
BASES CLÍNICAS E
(turma D)
IMUNOPATOLÓGICAS DAS
INFLAMAÇÕES
INTRAOCULARES
Prof. Daniel Vitor de Vasconcelos
Santos

DIDÁTICA ESPECIAL E
PEDAGOGIA DO ENSINO
SUPERIOR
Prof. Manoel Otávio da Costa
Rocha e a Sandra Dumont

ANÁLISE CRÍTICA E
APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS DA PESQUISA
CIENTÍFICA
Profs. Eduardo Antônio Ferraz e
Vandack Alencar Nobre Júnior

BASE CIENTIFICA
APLICADAS NA FORMAÇÃO
DA INFECTOLOGIA E
MEDICINA TROPICAL
Profs. Vandack Alencar Nobre
Júnior
e Eduardo Antônio Ferraz
Coelho

CRÉDITOS

2

CLM882

4

CARGA
HORÁRIA

30

30

60

DIAS

3ª feira

3ª e 5ª feira

2ª feira

HORÁRIO

15h00 às 18h00

PLATAFORMA

Atividades
Mistas
(síncronas e
assíncronas):
Google Meet

19h00 às 21h00

Atividades
Mistas
(síncronas e
assíncronas):
ZOOM

18h00 às 20h00

Atividades
Mistas
(síncronas e
assíncronas):
SKIPE e
MOODLE

INÍCIO E
TÉRMINO

SEMANA

03 - 17

METODOLOGIA DE ENSINO:
Fundamentos do sistema imunológico: células, órgãos e principais moléculas receptoras.
Desencadeamento e ações da resposta imune em um contexto clínico: resposta imune inata e
adaptativa, resposta celular e humoral, regulação e tolerância na resposta imune. Principais citocinas e
quimiocinas de interesse nas doenças infecciosas e/ou parasitárias. Atualizar os conhecimentos na
Imunologia atual e ampliar a visão dos conceitos imunológicos aos alunos de pós-graduação na área da
Saúde.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Participação nas discussões sobre os conteúdos ministrados durante as aulas; frequência, e
apresentação de seminários sobre artigos científicos abordando temas discutidos em aula.

04 - 11

EMENTA: A disciplina visa a apresentar os aspectos relevantes sobre as inflamações/infecções
intraoculares, com ênfase na correlação entre a apresentação clínica, diagnóstico, imunopatologia e
tratamento das condições inflamatórias intraoculares mais prevalentes na Oftalmologia Tropical. Na
primeira parte da disciplina, serão abordados temas gerais sobre classificação, epidemiologia,
investigações diagnósticas e a abordagem geral dessas condições. A seguir, serão exploradas as
principais síndromes clínicas, seguindo-se a apresentação de entidades específicas, no contexto de cada
etiologia infecciosa e não-infecciosa. Finalmente, serão também estudados os aspectos terapêuticos
gerais, clínicos e cirúrgicos. Os temas serão acompanhados de discussão de casos clínicos e clínicopatológicos, para melhor contextualização/aprendizado.

03 - 20

METODOLOGIA DE ENSINO:
Compreende atividades teóricas e práticas, envolvendo participação dos alunos no preparo de
seminários e discussões em grupo sobre temas relacionados à educação, ao ensino superior e à
atividade didática na área de saúde. Especificamente, apresentação e discussão dos fundamentos da
didática e pedagogia no ensino superior, com ênfase na formação de profissionais na área da saúde;
planejamento do ensino; aprendizagem baseada em problemas; ensino a distância; avaliação do
processo de ensino-aprendizagem; ética no ensino e na pesquisa; legislação aplicada ao ensino superior;
história da educação universitária no Brasil; ensino na pós-graduação.

26/10/2021 a
01/02/2022
Recesso no
período de
17/12/2021 a
02/01/2022

Novembro/2021

25/10/2021 a
21/02/2022
Recesso nos
dias 01/11,
15/11 e entre o
período de
21/12/2021 a
02/01/2022
28/10/2021 a
17/02/2022

2

CLM883

CLM884

A disciplina será
ministrada pelos
professores do
Programa

30

5ª feira

14h00 às 15h00

Atividades
Síncronas:
Google Meet

Recesso no
período de
17/12/2021 a
19/01/2022

METODOLOGIA DE ENSINO:
Será uma apresentação por aula, de 30 minutos e cerca de 30 minutos de discussão.

03 - 19
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
O aluno deverá apresentar aos coordenadores da disciplina 6 relatórios dos seminários.

28/10/2021 a
17/02/2022
4

60

5ª feira

15h00 às 18h00

Atividades
Síncronas:
Google Meet

Recesso no
período de
17/12/2021 a
19/01/2022

PLANEJAMENTO DAS AULAS REMOTAS

03 - 19

METODOLOGIA DE ENSINO:
Cada aula será ministrada por um dos professores do Programa, que irá fazer apresentação da sua linha
de pesquisa e projetos mais relevantes
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
• 40 pontos - Participação (frequência).
• 30 pontos - Relatório sobre a apresentação de um dos docentes, destacando sua(s) linha(s) e os
principais projetos de pesquisa do professor, que não poderá ser o mesmo cujo discente seja orientado
ou co-orientado.
• 30 pontos - Pesquisa no PUBMED com breve resumo (máximo de 2 páginas folha A4) sobre a
produção científica dos últimos 05 anos do mesmo docente escolhido para o relatório da aula. Destacar
o Fator de Impacto e QUALIS de cada publicação.

